
 

ŘADA T-STIX 
Vysoce výkonný, spolehlivý, plně automatizovaný, vícetubusový vertikální balicí stroj vhodný pro balení sypkých čajů do tyčkových 
plochých sáčků. Tyto balicí stroje jsou vybaveny speciálním zubovým dávkovačem pro dávkování sypaného čaje. Sáčky jsou vytvářeny 
z nekonečné speciální teplem svařitelné perforované folie. Folie je podle počtu tubusů rozřezána na úzké pásky, které prochází tvarovací 
částí a jsou podélně uzavírány. Vytvořená hadice je poté uzavírána příčnou čelistí, tubusem je do ní plněn balené zboží a po posuvu 
nastavené délky je sáček pomocí páru příčných čelistí příčně uzavírán a vestavěným nožem oddělen. Sáčky padají na odsunový 
dopravník, který je dopravuje k další manipulaci. Všechny části přicházející do styku s baleným zbožím jsou vyrobeny z potravinářsky 
nezávadné nerez oceli AISI 304. Balicí stroj je možné kombinovat s dalším volitelným příslušenstvím. 

Maximální šířka fólie: až 1000 mm 
Rozměry: standard pro Tstix: šířka sáčku 19,5 mm x délka sáčku 130 mm 
Počet tubusů: 1-25 
Maximální výkon: 70 cyklů (dle baleného produktu), až 1750 sáčků/min. 
Typ sáčku: tyčkový varný 

                           
Řídicí systémy: SIEMENS 
Pohon: elektropneumatický 
Váha: 1050 kg (X), 1250 kg (XL), 1500 kg (XXL) 
Příčný svár: standard pro Tstix: křížový rastr, LAP seal (jednoduchý podélný překlad)  

Typ baleného zboží: sypké 

 

 

VÝHODY 
 vysoce výkonný, spolehlivý, variabilní, flexibilní, plně automatizovaný vícetubusový vertikální vysoce výkonný, spolehlivý, 

variabilní, flexibilní, plně automatizovaný, vícetubusový vertikální balicí stroj 
 robustní rám z lakované nebo nerez oceli 
 elektropneumatický pohon 
 řídicí systém Siemens zajišťuje snadné a rychlé ovládání 
 možnost ukládání parametrů pro různé zboží a vlastnosti balení 
 nastavení délky sáčku mechanicky v mm 
 snadná přestavba na jiné formáty (více tubusů, jiná šířka sáčku) 
 nerez provedení AISI 304 splňující hygienické požadavky pro styk s potravinami 
 důraz na bezpečnost - dveře jako bezpečnostní prvek, nouzový spínač EMERGENCY STOP, hlavní vypínač 
 svařování – tepelné (standard), impulsní 
 typy rastru příčného sváru: horizontální vlnka, křížový rastr 
 senzor konce fólie, snadné a rychlé upínání nové role fólie, automatické centrování fólie senzory 
 jednoduché řízení a obsluha 
 atraktivní a kompaktní design 
 minimální požadavky na údržbu 

 
 
 

http://www.blazekpackagingmachines.com/ostatni-prislusenstvi.html


 

 


